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Referat Zamówień Publicznych 

Łomianki, 27 kwietnia 2022 r.  
 
RZP.271.17.2022        

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji RZP.271.17.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu 
ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz 
wprowadza zmiany do SWZ. 
 
1. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie minimum 2 usługi  
tj. dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla budowy/rozbudowy drogi dla których 
uzyskano pozwolenie na budowę? Prosimy o zmianę zapisów SWZ w tej kwestii. 

 
Odp. 1 Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ: 
 

1) Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu w ust. 2 pkt 4 lit a) 
Było:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum dwie usługi  
w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi 
wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej o wartości minimum 70 000,00 zł 
brutto dla każdej z nich w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie. 
Winno być:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum dwie usługi  
w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi 
wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej lub uzyskała pozwolenie na budowę 
o wartości minimum 70 000,00 zł brutto dla każdej z nich w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
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2) Rozdziale X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia w ust. 3 pkt 3) 
Było:  
Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie minimum dwie usługi 
w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi 
wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej o wartości minimum 70 000,00 zł 
brutto w przypadku każdej z tych usług w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
Winno być:  
Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie minimum dwie usługi 
w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi 
wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej lub uzyskała pozwolenie  
na budowę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto w przypadku każdej z tych usług 
w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
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2. Zwracamy się także z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych  
do dnia 09.05.2022 roku. 
 
Odp. 2  Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ  
  

1) Rozdział XVII Termin związania ofertą ust 1: 
     Było: 

  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.05.2022 r. Bieg  
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Winno być: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 3.06.2022 r. Bieg  
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2) Rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert: 
a) ust.  1 

Było: 
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt. 4 do dnia   
29.04.2022 r. do godziny 10:00. 

  Winno być: 
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt. 4 do dnia    
05.05.2022 r. do godziny 10:00. 

b) ust. 3 
Było: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r. o godzinie 10:05.  

   Winno być: 
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 r. o godzinie 10:05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Tomasz Baran / Dorota Porębska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 768 62 09 
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